
Wat doet Tervuren 
met het geld van 
zijn burgers?

Nieuwe kansen 
voor ondernemers

Vlot door 
Tervuren

“Tervuren feest” 
neemt vliegende start

Met de fantastische Groote Stoet Vossem 
afgelopen zomer nam “Tervuren Feest” een 
geweldige start. Het muzikale en visuele 
spektakel trok zo’n 6000 toeschouwers aan in 
het zonovergoten Vossem. “Tervuren Feest” 
is een nieuwe organisatie die in nauw overleg 
met de gemeente het bestaande evenementen 
en verenigingsprogramma in Tervuren wil 
versterken.  “Eind vorig jaar kwamen we tot een 
overeenkomst” zegt Jan Trappeniers, toen nauw 
betrokken als schepen van Evenementen. 
“Ik ben heel blij dat de concrete samenwerking 
met de verenigingen zo snel tot stand kon 
komen. Voortaan zal ook de Sint- Hubertus 
viering, georganiseerd door het Sint Hubertus 
Broederschap onder leiding van Hubert Lyben, 
onder de vleugels van het comité opereren om op 
die manier van zijn professionalisme te genieten.” 
Eerstvolgende activiteiten van het comité: 
“Wintervuren”  het hele weekend van  14, 15 
en 16 december. 

CD&V Kerstdrink: 
de markt is van U!

Ho ho ho! Op vrijdag 27 december is 
iedereen vanaf 16uur van harte welkom 
op onze kerststand op de markt van 
Tervuren. Jullie zorgen voor ontspannen 
aanwezigheid, wij voor gezellige 
kerstsfeer met (warme) dranken en 
jingles. Tevens de perfecte gelegenheid 
én plek om onze enquête in te vullen 
over de verfraaiing  van de  markt van 
Tervuren 
De opbrengst van onze drankverkoop 
schenken we aan Mutoto die de 
organisatie “OMM” (Oeuvres Maman 
Marguerite) steunt ten gunste van de 
straatkinderen  in Lubumbashi.
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In Dialoog

Op 17 Oktober organiseerde CD&V Tervuren haar 
intussen 4e dialoogavond, ditmaal rond het budget 
en de meerjarenbegroting van Tervuren. 
Na een verhelderende inleiding door schepen van 
Financiën Mario Van Rossum over deze ingewikkelde 
materie, gingen de deelnemers vooral in op de 
nood aan belangrijke investeringen op vlak van 
mobiliteit én haar handhaving, het ondersteunen 
van de lokale handel en de zorg voor jong en oud. 
Wil je ook eens deelnemen aan één van onze 
dialoogavonden? Noteer dan 12 maart in je agenda 
want dan hebben we het over het thema ONDERWIJS. 
Iedereen welkom!  #metCD&Vindialoog

Jan Trappeniers

Voorzitter

“Met deze 
meerjarenbegroting 
blijven we ambitieus 
investeren, maar zorgen 
we tevens voor een stevige 
schuldafbouw”
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Eindelijk! De ambachtelijke zone komt eraan!

De gemeenteraad van september keurde het 
IUB-plan (Inrichtings-, uitgifte- en beheersplan) 
voor de ambachtelijke zone goed. Met deze 
goedkeuring kunnen de werken voor de wegenis, 
nutsvoorziening en de groenaanleg volledig 
van start gaan. “CD&V heeft vooral gewaakt 
over de duurzaamheid en het beperken van de 
impact op de omgeving,” zegt gemeenteraadslid 

Sebastiaan Coudré. Eind dit jaar zal de gemeente 
Tervuren nog starten met de eerste oproep 
voor kandidaat-ondernemers met voorrang 
voor lokale ondernemers. Het toekennen van de 
percelen wordt verwacht tegen eind 2020. Op 
deze site zullen ook het ‘recyclagepark Tervuren’ 
en het politiekantoor voor Politiezone Voer en 
Dijle ondergebracht worden.

Nieuwe voetpaden in de maak

Toegegeven, de reeks wegomleidingen kleuren Tervuren momenteel erg 
oranje. Dit heeft alles te maken met de grote werken aan de voetpaden, 
waar CD&V vorige bestuursperiode nadrukkelijk op heeft aangedrongen. 
Zopas kregen de Lindenberg, het Dorpsplein en de Sint-Pauluslaan een 
nieuw voetpad. De Vestenstraat is momenteel aan de beurt, gevolgd 
door de Deromstraat. Later komen de perifere straten met lagere 
gebruiksintensiteit aan de beurt.

“We komen hiermee tegemoet aan de wensen van de Seniorenadviesraad en 
de resultaten van bewonersbevragingen”, benadrukt voormalig schepen 
van Senioren en huidig lid van het Bijzonder Comité van het OCMW Theo 
Debeer. 

Nieuwe kansen voor Tervuurse sporters in oud 
militair sportcentrum Duisburg

Na 3 jaar onderhandelen is de kogel door de kerk: vanaf 1 januari 2020 
neemt Tervuren het militair sportcentrum in Duisburg over van het leger. 
Gemeenteraadslid Kristina Eyskens licht toe: 

“Tervuren krijgt de komende 20 jaar de site volledig en bovendien gratis in 
beheer. Vanaf 2020 heeft Tervuren er dus een eigen tennisclub en golfclub 
bij. Ook het therapeutisch paardrijden door de Healing Horse blijft behouden. 
En voor onze hockeyspelers besliste de gemeenteraad in oktober al om een 
kwalitatief hoogstaand hockeywaterveld aan te leggen. Er worden ook 
middelen voorzien om de tennisvelden en sanitaire ruimtes te restaureren en 
extra parking te voorzien. De site is een unieke kans die we met onze 2 handen 
grijpen!”

Een ambitieuze maar 
gezonde meerjarenbegroting 

43 MILJOEN EURO

INVESTERINGEN

43 miljoen zijn de jaarlijkse inkomsten die 
onze gemeente en OCMW ontvangen uit 
de personenbelasting (23%), onroerende 
voorheffing (21%), werkingsmiddelen van 
hogere overheden (29%) en inkomsten uit 
diensten (parkeren, afvalkosten, afleveren van 
documenten) (27%). De uitgaven gaan dan weer 
in grote mate naar personeel (54%), diensten 
en werkingsmiddelen (24%) en dotaties voor 
de werking van politie, OCMW, brandweer, het 
onderwijs, de afvalintercommunale enz. (19%). 
3% zijn rentelasten die we betalen op leningen 
om onze investeringen te financieren.

Tervuren heeft de afgelopen jaren een aantal 
zeer uitzonderlijke investeringen gedaan (N3, 
Gemeentehuis, CC De Warandepoort, OC 
Vossem). Ook de komende jaren plannen we 
een reeks belangrijke investeringen (zie tabel), 
maar zullen we terugvallen op een normaal 
niveau. Tegelijk gaat de gemeente in deze 
legislatuur voor een sterke schuldafbouw. 
“Tervuren voert een gezond, financieel beleid. Elke 
euro omdraaien, reserves opbouwen en een goed 
thesauriebeleid zijn de sleutelwoorden van onze 
aanpak”, aldus schepen van Financiën 
Mario Van Rossum.

Hockeyterrein
Kunstgrasveld Moorsel
Riolering Stationstraat
Renovatie hoekhuis Gemeentelijke   
   Basisschool Tervuren
Jeugdclub en voetbalinfrastructuur Berg van  
   Termunt
Jaarlijks budget voor vernieuwing fiets- en 
   voetpaden*
Ledverlichiting Openbare verlichting *
Renovatiebudget speeltuinen*
Nieuw dak sporthal Steenberg
Riolering Plantsoendal
Renovatie Putte en Vanderachterstraat
Containerpark langs Leuvensesteenweg
Gemeentelijke museum in Panquin
Verfraaiing Marktplein Tervuren
Restauratie Sint Pauluskerk
Riolering en stoepen Heidestraat

Grote investeringen

2020

2025 * investering gespreid over verschillende jaren

In de zomer van 2020 komt er in 
Moorsel een nieuw synthetisch 
voetbalveld. Daarmee ligt er nu in elke 
deelgemeente een kunstgrasveld.
De gemeente organiseert binnenkort 
een samenaankoop voor rookmelders 
die vanaf 1 januari verplicht zijn.
Schepen van Onderwijs Mario 
Van Rossum onderzoekt  samen 
met studiebureau Mobiel 21 een 
vervoersplan voor iedere school, 
met aandacht voor  de zwakke 
weggebruikers, duurzaamheid, 
gezondheid en bovenal  veiligheid.

Kort en Krachtig 

•

•

•

Ideeën, opmerkingen, suggesties? 
Contacteer ons gerust op 

trappeniers.jan@telenet.be

Iedereen van harte welkom op onze Winterdrink
Met Servais Verherstraete
Vrijdag 31 januari, 19u 
Rootstraat 9 in Duisburg
(Ter vervanging van onze Nieuwjaarsreceptie)
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Uitstaande Schuld in miljoen 
Euro (Gemeente en OCMW)


